SERVEI DE PATENTS
REDUCCIÓ DEL COST DE MANTENIMENT DE LES PATENTS A L’ESTRANGER
En una conjuntura econòmica com l’actual, es fa difícil afrontar les despeses provocades pel
manteniment de les patents que les empreses tenen registrades a diferents països.
Per això, la Cambra us dóna l’oportunitat de reduir de forma molt substancial les
despeses de manteniment de la vostra cartera de Patents a l’estranger.
Per a fer-ho us oferim l’oportunitat de treballar a través d’un Broker en renovacions
d’anualitats de patents, una figura fortament implantada, de prestigi, coneguda en el
sector i amb la que s’hauria de comptar sempre per les renovacions i anualitats a
l’estranger.
Els brokers o centrals de pagament treballen amb les agències més prestigioses i amb un
gran nombre de renovacions, amb la qual cosa aconsegueixen rebaixar fins a un 40% el
cost dels honoraris. La utilització d’aquest sistema per part de l’empresa, no comporta
canvi d’agent o representant, ni a Espanya ni al país on s’hagi de presentar l’anualitat ja que
es tracta d’un tràmit administratiu de pagament.
Si voleu rebre més informació del servei i que us fem un pressupost dels expedients de
patents a l’estranger que hàgiu de renovar, només cal que en retorneu el formulari
degudament complimentat i signat o bé us podeu posar en contacte amb l’Àrea d’Informació
i Serveis Empresarials (tel. 937451260; serveis@cambrasabadell.org)
---------------------------------------------------------------------------------------Per retornar a: CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL – Àrea d’Informació i Serveis Empresarials
A/Sra. Marta Seguí - Avda. Francesc Macià, 35 – 08206 Sabadell // Fax: 937 451 261 //
Tel. 937 451 260 // E-mail: serveis@cambrasabadell.org
Estem interessats en:
El servei de patents
Empresa: ___________________________________________________________________________
Persona de contacte: ____________________________________Càrrec:________________________
Telèfon: _______________________________E-mail:_______________________________________

La CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL (en endavant CAMBRA), l’informa, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, que les dades i documentació facilitades formaran part del fitxer “ACCIONES PROMOCIONALES Y MARKETING” de la CAMBRA, que ha estat
degudament notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que la seva finalitat és informacions promocionals, i atenció al client. Aquesta informació serà
tractada amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat d’acord amb la legislació vigent.Vostè té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i
oposició dirigint-se a la CAMBRA, a la següent adreça: Av. Francesc Macià 35 – 08206 Sabadell, Ap. de Correus 119, o bé a l’adreça de correu electrònic
secretariageneral@cambrasabadell.org. El signant accepta expressament la remissió per part de la CAMBRA de comunicacions promocionals dels serveis que presti a
les empreses, a l’actualitat o en el futur.

Signatura i segell de l’empresa:

